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 درجه حرارت
 نقطه شبنم

 درصد رطوبت
 احتامل بارش برف

 احتامل بارش
 درصد پوشش ابر

 فشار هوا

 رسعت و جهت باد

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

- ایرما فلوریدا را 
در هم کوبید

- کانادا بر عکس 
آمریکا، انگلستان 

و فرانسه، با 
پرواز فوق العاده 
شهروندانش را از 
مسیر ایرما خارج 

نکرد
- تومور مغزی 
مک کین خیلی 

بدخیم است
- میخائیل 

ساکاشویلی، 
رئیس جمهوری 

سابق گرجستان، 
فرماندار پیشین 

اودسای اوکراین، 
توسط هوادارنش 

از مرز لهستان 
بزور به اوکراین 

برده شد
- انتخابات 

مجلس نروژ 
برگزار شد

۱۰- تخلیه یک 
شهر سوئیس از 

ترس ریزش بهمن
- وزیر امور 

خارجه روسیه به 
عربستان رفت

- پلیس مرص ۱۰ 
مظنون مسلح را  

در قاهره کشت
- رژیم توگو 

۸۰ مخالفش را 
دستگیر کرد

- ارتش و پلیس 
میامنار صلح با 
روهینگیاها را 

نپذیرفتند
- نانسی دوپری، 
افغانستان شناس 
مشهور آمریکایی 

به دلیل بیامری 
و کهولت سن 

دیشب در کابل 
درگذشت
- مبباران 

هواپیامهای 
روسی ۳۴ کشته 

از مردم عادی 
بجا گذاشت

- وزارت 
بهداشت ایران: 

موضوعی به نام 
طب اسالمی 

نداریم
- چند مدرسه 

دولتی ایران در 
شارجه و ابوظبی 

پلمب شدند
- هشدار ناو 
موشک انداز 

ایرانی به کشتی 
جنگی آمریکا در 

خلیج فارس
- تأیید حکم 

اعدام و قصاص 
قاتل آتنا

- ایرما ساحل 
شاملی کوبا را در 

هم کوبید و به 
سمت فلوریدا 

چرخید
- سازمان ملل 

از همه خواست 
پهبادهایشان را 

ثبت نام کنند
- مرکل: قالب 

مذاکرات هسته ای 
با ایران را برای 

کره شاملی 
استفاده کنیم

- منچسرتسیتی با 
۵ گل لیورپول را 

درهم کوبید
- هزاران نفر 
در لندن در 

مخالفت با خروج 
از اتحادیه اروپا 
تظاهرات کردند
- ترکیه در مورد 

مسافرت به آملان 
به شهروندانش 

هشدار داد
- ارتش ترکیه ۹۹ 
کرد را در جنوب 
این کشور کشتند 
- کشف آرامگاه 

۳۵۰۰ ساله 
طالساز دوران 

قدیم مرص با ۳ 
مومیایی

- مخالفان دولت 
آنگوال در رد نتایج 

انتخاب آنرا به 
دادگاه بردند
۹ - رانندگان 

تاکسی ۲ ماشین 
"اوبر" را در 

ژوهانسبورگ 
افریقای جنوبی 

سوزاندند
- مسابقه ارتش 

سوریه و کردها بر 
رس تصاحب خاک 

نفتی-گازی سوریه 
از داعش

- اسامعیل هنیه 
از حامس در مرص 

برای برداشنت 
محارصه غزه

- سقوط شدید 
ارزش "بیت 

کوین" در پی 
اظهار تحریم آن 

توسط چین
- ۳ جایزه برای 

سینامی ایران در 
جشنواره ونیز

- تشکیل کمیته ی 
۳ جانبه برای رفع 

مشکالت کولربان
- بانک مرکزی: 

حساب های 
قرض الحسنه 

که صاحبانشان 
شناسایی نشوند، 
مسدود می شوند

- ایرما، همراه با 
۲ گردباد دیگر 

در مرزهای 
آمریکا، فلوریدا 

خالی شد
۶ - زلزله ۸٫۱ 

ریشرتی در 
مکزیک کشته و 
تخریب فراوانی 

بجا گذاشت
- اعالن قانون 

جدید استفاده 
از ماری جوانا در 

انتاریو
- گوگل امنیت 

خود را بازنگری 
می کند

- برنی سندرز: 
هیالری صحبت 

در مورد 
انتخابات سال 
گذشته را متام 

کند
- آملان 

درخواست 
لهستان برای 
غرامت جنگ 
جهانی دوم را 

رد کرد
- پوتین: روسیه 

استفاده از 
نرم افزارهای 

خارجی را کنار 
می گذارد 

۷ - درگیری 
تظاهرات 

کنندگان با پلیس 
رژیم در توگو

- عربستان 
سعودی کلیه 

گفت وگوها 
با قطر را پس 
از تلفن امیر 

قطر به ولیعهد 
عربستان لغو 

کرد
- چندین 

فرمانده داعش 
توسط ارتش 

سوریه و روسیه 
کشته شدند

- اظهارات تند 
داالی الما و توتو 

برعلیه سوچی
- گفت وگوی 

رئیس جمهور 
مکرون با 

نخست وزیر 
چین شی در 

مورد کره شاملی
۸ - درگیری 

فلسطینیان با 
ارتش ارسائیل در 

نابلس
- صالحی: 

آمریکا از توافق 
عقب بکشد ولی 
اروپا مباند، ایران 
احتامالً به برجام 

پایبند می ماند

- ترامپ بین 
گروه عربستان و 
قطر میانجیگری 

می کند
۱ - آمریکا در 
ترس از گردباد 

ایرما به ساکنان 
فلوریدا: فرار 

کنید
- اکوفکس هک 

شد، اطالعات 
نصف آمریکایی ها 

در دست هکرها
۲ - اعالن وضعیت 

اضطراری توسط 
هفت قبیله بومی 
کانادا بعلت اعتیاد
- ترودو: به دولت 

میامنار همچنان 
فشار خواهیم آورد

- ترودو ماه آینده با 
همه نخست وزیران 
استانها و منایندگان 

بومی ها مالقات 
می کند

- بزرگرتین و 
عجیب ترین 

تلسکوپ رادیوی 
دنیا در بریتیش 
کلمبیا افتتاح شد

- پرتاب گوجه 
فرنگی به مرکل در 

تور انتخاباتی اش
۳ - رهرب مخالف 
دولت تانزانیا و 

عضو مجلس، مورد 
اصابت گلوله ی 

مردان مسلح قرار 
گرفت

۴ - ارسائیلی به 
یک هدف در مرکز 

سوریه حمله کرد
- یک روستای خالی 
مسلامنان میامنار به 

آتش کشیده شد
- نیروی هوایی 

آمریکا ۲۰ فرمانده 
داعش را از نربد با 

ارتش سوریه فراری 
دادند

- پرس رئیس جمهور 
فلیپین در دادگاه 

به اتهام ارتباط 
با محموله ۱۲۵ 

میلیون دالری مواد 
مخدر حارض شد. 

۵ - مجروحان 
روهینگیا بیشرت 

توسط گلوله یا مبب 
زخمی شده اند، یک 
سوم کودک هستند

- هفته آینده، 
انتخابات اسرتالیا 

در مورد قانون 
هم جنس گراها

- روحانی 
به 

قزاقستان 
و نیویورک 

می رود

 قاره آمریکا
 قاره اروپا

 قاره افریقا
 قاره آسیا

 قاره اقیانوسیه
 ایران

30° C

20° C

10° C

100%

75%

50%

25%

0%

100%
50%
0%

- ایرما با قطع 
برق ۶/۵ میلیون 

خانه و سیل از 
فلوریدا گذشت، 

خوزه در راه است
- برگزاری مراسم 

یادبود ۱۱ سپتامرب
- بانن در 

مصاحبه اش هم 
از ترامپ حامیت 
و هم نقدش کرد
- برگزاری اولین 
گردهامیی بزرگ 

بومیان کانادا
- دیوان عالی 
آمریکا به نفع 

فرمان ضد 
مهاجرتی ترامپ 

رای داد
- رای مثبت 

شورای امنیت به 
تحریم بیشرت کره 

شاملی
- رئیس جمهور 
ونزوئال، مادورا 
برای ایجاد یک 
بلوک نفتی در 

الجزایر گفتگو کرد
- نخست وزیر 

نروژ خود را 
پیروز انتخابات 
نزدیک مجلس 

خواند
- مدل هواشناسی 

اروپایی بسیار 
بهرت از آمریکایی 

در مورد پیش بینی 
گردبادها عمل 

کرده است
۱۱- ناتو و روسیه 

دو مانور نظامی 
در فاصله ی کمی 

از نظر زمانی و 
مکانی از یکدیگر 

نزدیک مرز 
بالروس انجام 

دادند
- پاپ رد کنندگان 

تغییرات اقلیمی 
را "احمق" خواند
۱۲ - راهپیامیی 

بیش از ۱ میلیون 
کاتالونیایی در 

حامیت استقالل 
از اسپانیا

۱۳- ۱۸ کشته در 
حمله داعش به 
پلیس مرص در 

شبه جزیره سینا
- فشار قطر 

برعلیه محارصه 
گروه عربستان به 

سازمان ملل
- آمانو: ایران 
به تعهداتش 

در برجام کامال 
عمل کرده است، 

تفاوتی بین 
سایت نظامی و 
غیرنظامی نیست

- پیشنهاد طرح 
تازه مقابله با 

ایران به ترامپ
- آیفون ایکس 

رومنایی شد
- آمریکا چین را 

به قطع جابجایی 
مالی با دالر 

تهدید کرد اگر 
چین به تحریم 

کره شاملی 
نپیوندد

- ترامپ به دیدن 
خرابی های ایرما 

می رود
- ۹۰ درصد 

خانه های 
جزیره های مسیر 

ایرما تخریب 
شده اند

- اسپانیا: پلیس با 
ضبط صندوق  ها 
و برگه های رای، 

انتخابات استقالل 
کاتالونیا را مختل 

می کند
- تظاهرات ده ها 

هزارنفری بر 
علیه طرح جدید 

کارگری مکرون
- رشوع دور 

جدید مذاکرات 
خروج بریتانیا با 

اروپای متحد
- ترکیه از روسیه 

۴ سیستم دفاع 
هوایی اس-۴۰۰ 

خرید
- رهرب مخالفان 

دولت جیبوتی در 
فرانسه درگذشت
- کره شاملی در 

واکنش به تحریم 
های جدید 

سازمان ملل: 
آمریکا جزایی 

بس عظیم پس 
خواهد داد

- پارملان عراق 
به همه پرسی 

جدایی کردستان 
رای منفی داد

- تظاهرات 
افغان ها در 

مقابل پایگاه 
آمریکا در بگرام 

- پرسپولیس 
۱۰ نفره االهلی 
عربستان را با ۳ 
گل شکست داد

- پیروزی ۳ بر ۲ 
تیم ملی والیبال 

بر ایتالیا
- رشد اقتصاد 
ایران در سال 

 جاری: ۳.۷ درصد
- قرارداد ساخت 
نیروگاه های برق 

سوریه توسط 
ایران امضاء شد

- ایرما تاکنون در 
فلوریدا ۱۲ کشته 

گرفته، هزاران 
نفر همچنان در 

پناهنگاه ها
- شورای امنیت 

خشونت علیه 
مسلامنان 

روهینگیا را فقط 
محکوم کرد 

- نامه ۸۰ مطلع 
خلع سالح 

هسته ای: ترامپ 
برجام را حفظ 

کند
- کاتلین وین 
برای توضیح 

در مورد رشوه 
سادبری در 

دادگاه حارض شد
- دفاع ترودو 

از تغییرات 
کابینه اش

- فقط ٪۶۵ 
کانادایی ها برای 

بازنشستگی 
پس انداز کرده اند
- پاریس و لس  

آنجلس میزبانان 
املپیک ۲۰۲۴ و 

۲۰۲۸ شدند
۱۴ - جنگ و 

آوارگی قومی در 
آفریقای مرکزی 
هر روز ادامه 

دارد
- انرصاف آنگ 
سان سوچی از 

رفنت به سازمان 
ملل

۱۵ - آغاز 
دستگیری 

خاطبان مخالف 
در عربستان

- درگیری لفظی 
گروه عربستان با 
قطر در کنفرانس 

عرب لیگ
- برای اولین بار 
ارتش سوریه از 
فرات عبور کرد

- ارسائیل از 
تشکیل کردستان 

حامیت می کند
- واردات ۴۰۰ 
هزار تُن ذرت 
و جو به ایران 

بخاطر عدم 
انتشار ضامنت 
نامه ی بانکهای 

خارجی، لغو شد
- ظریف: هیچ 
بازدیدی توسط 
آژانس منی تواند 

بهانه ای برای 
کسب اطالع از 

ارسار کشور باشد
- تیم ملی 

والیبال آمریکا را 
هم شکست داد

فستیوال فیلم افسانه های کارابین -تا ۲۱ سپتامرب

فستیوال کمدی و غذای روحی! -تا ۱۷ سپتامرب

کنرست موسیقی در وقت ناهاری -تا ۱۸ سپتامرب

موسیقی راک دهه ۵۰، گروه کراولیز -۱۷ سپتامرب

بازار هوای آزاد: انقدر بخرید تا مبیرید! -۱۷ سپتامرب

فستیوال موسیقی سالیانه دنیای کوچک -تا ۱۷ سپتامرب

پنجشنبه پنجشنبه جمعهپنجشنبه شنبهجمعه یک شنبهشنبه دوشنبهیک شنبه سه شنبهدوشنبه چهار شنبهسه شنبه چهار شنبه

۱

۱۱۲

۷
۳

۴

۵
۱۳

۱۲
۱۰

۱۴

۹

۸

۱۵۶
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www.mydebtproblem.ca            nowroozadeh@yahoo.com
7368 Yonge St., Suite #301 B, Thornhill, ON, L4J 8H9

Toll Free:1-800-225-4746 Fax : 905-597-2260

Qualified Credit Counsellor
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Accounting & Bookkeeping Services
Personal & Corporate Income Tax  Services
Payroll Services

WSIB HST GST

INCOME TAX
E-FILE

Personal, Small Business & Corporate

8131 Yonge St., Suite 211,
Thornhill, ON L3T 2C6

Tel: (416) 900-4188    www.HarmonicTeam.com

Fax: (416) 900-4189                  info@harmonicteam.com
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